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Objetivo
O objetivo consiste em proporcionar o desenvolvimento das capacidades necessárias para desenhar e
organizar redes de ações e serviços de saúde capazes de responder às necessidades sanitárias que se
apresentam em diferentes escalas geográficas, assim como identificar as ferramentas do planejamento e
programação regional e local correspondentes.

Ementa
Planejamento e Programação em Saúde: desenvolvimento do planejamento em saúde, processos de
planejamento e programação, processo de diagnóstico, desenho de planos, avaliação e planejamento.
Sistemas de Saúde e Organização de Serviços: sistemas de saúde e sistemas de proteção social, tipologias
de sistemas de saúde, sistemas de saúde e organização de serviços, o conceito de redes de atenção, as
reformas dos anos 1990 e as novas formas de organização. A Organização de Redes de Atenção à Saúde:
conceitos fundamentais, funções e perfis assistenciais, articulação entre os níveis, definição de perfis,
regulação, organização de linhas de cuidado, alocação de investimentos em redes de serviços,
constituição dos mecanismos de gestão das redes. O diagnóstico de situação em sistemas locais:
precauções iniciais do diagnóstico, diagnóstico de situação como identificação de problemas, o início do
diagnóstico de situação em sistemas locais, diagnóstico da estrutura de sistema de serviços, diagnóstico
de desempenho, diagnóstico dos arranjos institucionais. Identificação de problemas e definição de
estratégias de intervenção: identificação de problemas e eleição de prioridades, formulação de hipóteses
e identificação de causas, elaboração de estratégias de intervenção, tradução de estratégias de intervenção
em planos de ação.
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